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Warszawa, 26 września 2019 r.
Komunikat
Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Członkowie Rady Krajowej Sekcji rozpoczęli obrady krótką modlitwą, żegnając śp. Stefana
Kubowicza, wieloletniego przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ
„Solidarność” Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”oraz skarbnika Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
Dzisiejsze spotkanie poświęcone było przede wszystkim przedstawieniu założeń do nowego
systemu wynagradzania nauczycieli, które opracowała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „S”. Zaproponowano procentowe zależności wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu do, naszym zdaniem najbardziej obiektywnego wskaźnika ekonomicznego,
czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rada przyjęła uchwałę do założeń
nowego systemu wynagradzania, co oznacza, że ta koncepcja będzie zaprezentowana ministrowi
Dariuszowi Piontkowskiemu i przedstawicielom rządu. Przypomnijmy, że ogólne założenia
projektu były już wcześniej przedstawiane minister Annie Zalewskiej i przedstawicielom rządu.
Znalazło to odzwierciedlenie w zapisie punku VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.
Dyskutowano również o problemie biurokratyzacji w szkołach. Wbrew zapowiedziom
rządu i MEN, problem nie został zlikwidowany. Przypomnijmy, że rząd przyjął takie zobowiązanie
podpisując 7 kwietnia 2019 roku. porozumienie z „Solidarnością”. Konsekwencją naszych działań
było spotkanie grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły, które odbyło się
19 września w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Reprezentanci „Solidarności” podkreślali,
że nasz Związek stanowczo domaga się realizacji w trybie pilnym Porozumienia z rządem
z 7 kwietnia br.
Dyskutowano także o zmianach dotyczących komisji dyscyplinarnych wprowadzonych w Karcie
Nauczyciela w ostatniej nowelizacji. Zdaniem członków Rady jest wiele przepisów, z którymi
się nie zgadzamy.
Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji poinformował o skardze administracyjnej
skierowanej do premiera w sprawie braku reakcji MEN na podnoszoną przez KSOiW już we
wrześniu ubiegłego roku kwestię, nieprawidłowego naszym zdaniem, wyliczania wymiaru
uśrednionego pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego
stosunku pracy.
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